
 

 

 

 

 

 

A FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. Fejlesztési és beruházási igazgatósága 
határozott időtartamra új munkatársat keres  

ASSZISZTENS 

munkakörbe 

Fejlesztési és beruházási projektelőkészítéssel és megvalósítással foglalkozó csapatunkba keressük új kollégánkat. 

Főbb feladatok: 

 

 az igazgatóság napi munkájának támogatása, feladatainak, projektdokumentációinak nyilvántartása, nyomon követése, 

jóváhagyások aktív menedzselése 

 elektronikus és papíralapú iratanyagok dokumentumkezelő rendszerben történő kezelése, bejövő, kimenő posta ügyintézése 

 a szervezet által indított dokumentumok (szakmai anyagok, szerződések, elektronikus beszerzési eljárások, teljesítésigazolások, 

számlák, megrendelések stb.) elektronikus rendszerekben történő nyomon követése, jóváhagyásának koordinálása, ügyintézése 

 levelezéssel és egyéb írásos anyag elkészítésével összefüggő szövegszerkesztési, sokszorosítási, nyilvántartási, dokumentálási 

feladatok 

 megrendelések és beszerzések ügyintézése (pl. irodaszer, nyomtatványok, irodai eszközök, reprezentációs beszerzések 

kezelése stb.) 

 munkaidő-adatok rögzítése, szabadságok nyilvántartása 

 új kollegák részére az informatikai jogosultságok és eszközök ügyintézése 

 orvosi alkalmassági vizsgálatok nyilvántartása 

 igazgatóságra érkező vendégek fogadása, ellátása 

 létesítményüzemeltetésnek hibák/kérések bejelentése, tárgyi eszközök átadás-átvételnek, illetve selejtezésnek az ügyintézése 

 

Az ideális jelölt: 

 

 proaktívan képes menedzselni és koordinálni az igazgatóság projektjeinek, elszámolásainak előrehaladását adminisztratív 

szempontból 

 legalább középfokú végzettséggel rendelkezik 

 adminisztratív, vagy asszisztensi munkakörben szerzett tapasztalattal bír 

 magas szinten ismeri és használja az MS Office alkalmazásokat (Word, Excel, Power Point stb.) 

 megbízható, ugyanakkor dinamikus személyiség 

 kiváló szervező és problémamegoldó képességgel bír 

 képes jó együttműködést kialakítani a többi szakterülettel is 

 pontos és precíz munkavégzés jellemzi 

 

Előnyt jelent a kiválasztás során: 

 

 SAP ismeretek 

 ELO iratkezelő rendszer ismerete 

 nagyvállalatnál szerzett szakmai tapasztalat 

 

Amit ajánlunk: 

 

 határozott idejű munkaviszonyt (3 év), tervezhető munkaidőt 

 felelősségteljes, pörgős munkakört 

 évi bruttó 500.000.- Ft cafeteriát 

 teljesítményértékelési jutalmat 

 stabil, nagy múltú, ugyanakkor dinamikusan megújuló vállalati környezetet 

 kedvezményes nyaralási, sportolási lehetőséget 

 fiatalos, befogadó csapatot 

 

Jelentkezés módja: 

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és megfelel a fenti elvárásoknak, kérjük, hogy magyar nyelvű önéletrajzát küldje el 

részünkre – a tárgy rovatban a pozíció (Asszisztens, Fejlesztési és beruházási igazgatóság) megjelölésével az allas@fotav.hu címre. 

További álláslehetőségeinket tekintse meg Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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